
ANUNCI

Per decret d'alcaldia DEC/70/2022 de data  14 de gener de 2022 es va  declarar deserta  la convocatòria
aprovada per Decret d’Alcaldia DEC/2685/2021, de data 17 de novembre de 2021 d’una plaça de Tècnic de
Serveis Econòmics, i que es transcriu a continuació,

Vist que per Decret d'Alcaldia DEC/2685/2021, de 17 de novembre de 2021, aprovava les bases i la convocatòria 
de màxima urgència pel nomenament d’un TAG adscrit a Serveis Econòmics en el marc del programa de millora 
organitzativa

Vist que el procés resultant de la convocatòria va concloure amb el nomenament de la senyora Antònia Pérez 
Martínez fet per Decret d’Alcaldia  DEC/28/2022, de 12 de gener.

Atès que la senyora Antònia Pérez Martínez, segons manifesta en escrit tramès a través de la seu electrònica 
corporativa de data 14/01/2022 (RE 476/2022), renuncia a l’esmentat nomenament.

Vist que un cop consultat l’expedient no existeixen més candidats que hagin superat el procés de manera que no 
es pot procedir a cobrir la plaça interina per programes que s’hi convocava.

Vist el que estableixen les bases de la convocatòria de l’esmentat procés i d’acord a les atribucions que tinc 
conferides en matèria de personal

RESOLC

PRIMER.- Declarar deserta la convocatòria aprovada per Decret d'Alcaldia DEC/2685/2021, de 17 de 
novembre de 2021 per tant que la única persona que va superar el procés ha re3nunciaty al seu 
nomenament

SEGON.- Aprovar una nova convocatòria de la plaça de Tècnic de Serveis Econòmics d’acord amb les 
bases aprovades pel decret d’alcaldia DEC/2685/2021, de 17 de novembre de 2021, i publicades
en el seu dia en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i que figuren exposades en el 
taulell d’anuncis de la seu electrònica corporativa

TERCER.- Publicar la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases reguladores en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb l’advertiment que contra 
aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter 
potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la publicació de les bases en el BOPB.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 
des de l'endemà de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu – silenci
que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició sense 
que s'hagi notificat la seva resolució el termini per a la interposició del recurs contenciós 
administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de 
reposició s'entengui desestimat.“ 

L'alcalde-president,
Anton Amat i Ibañez

Sant Sadurní d'Anoia, 17 de gener de 2022


